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Narraçao Livre sobre a vida de Steiner
Hoje neste dia especial
Eu vou contar a vocês a história
De um menino genial
Que muitos já trazem na memória 
E no coração 
O dia vinte e sete de fevereiro
Com grande emoção

Esse menino nasceu há muito tempo
Em Krajlvéc, atual Croácia
E quanta graça, ele criança
Nascido em uma humilde casa,
Rudolf Steiner vivia com a sua família:
O seu pai, Johann, a sua mãe, 
Franzeska,
A irmã menor, Leopoldine,
E Gustav, o querido caçula.

Mudaram-se muitas vezes 
e por cada cidade onde passavam 
observava Rudolf por meses
com seus olhinhos de menino
a ferrovia, o telégrafo e o moinho
Uaw! Perguntava-se ele:
“Como funcionam as engrenagens, 
A mecânica e o engenho das 
máquinas?”

Rudolf  também colheria 
Conhecimento com entusiasmo e 
alegria
Do verde da natureza majestosa
À magnitude das montanhas
De toda vivência, a inteligência curiosa
Desperta em tão jovem idade
A experiência inesquecível
Guardada para a posteridade

Encantado com o ambiente sagrado
Ajudava ele no culto da igreja
Em seus tenros dez anos, solitário,
via Steiner ali perto o monastério
E absorvia a paz que na alma lampeja.

!Alas! De repente uma epifania!
Um professor querido dera-lhe um livro
Sobre a perfeita geometria
Qual forte impacto, ele teria
Pois que agora o jovem Steiner via
Que de fato o mundo espiritual existia
No mundo material que ele sentia

Vinha o jovem crescendo
Cercado de ciência viva
De sua infância ia se desprendendo
Enquanto outros livros e mestres
Tornavam-se lhe de grande valia 
Não só dos livros o jovem aprendia
Mas as lições de uma vida ativa
Ao caminhar pela neve até a escola
Coragem e força ele reunia.

Longos anos se passaram 
do liceu à escola de realidades
onde engenharia o seu pai gostaria 
que ele estudasse
Para além disso, o jovem de quinze
Queria era unir o humano
Ao técnico-científico
E aulas particulares passou a dar
Como um precoce ofício

Diplomado bacharel com distinção
Versado nas letras e nos números
De Copérnico a Pitágoras, de Goethe 
a Kant
Estava pronto para novos desafios
E seguiu para Viena aos dezoito
Onde ampliaria o seu círculo
E tendo ingressado na academia
Abriu-se para ele um novo grupo
de filósofos, artistas e professores
Poetas e pensadores

Borbulhavam no momento ideias
Sobre a luz da razão,
Os meios de produção,
A cósmica evolução,



A humana e divina união
entre espírito e matéria.

No intelectual não encontrou 
Ouvidos para falar do espiritual,
Mas fez um amigo muito especial
O sr. Félix, que ervas medicinais 
coletava
Que bom! Um homem simples
Com quem Steiner aprendia e 
conversava

Logo a sua vida mudou
E a maturidade da vida adulta chegou
Tornara-se Steiner um querido tutor
E a família Specht ele ajudou
A infância ele reviveu
Com a criança, Otto, muito aprendeu
Mas foi chamado para outro trabalho
E os arquivos de Goethe, ele 
absorveu

Individuação necessária
Formação sólida e solidária
Tornou-se chefe da redação
Do semanário alemão
Com afinco muito trabalhou 
E para a Alemanha viajou

Aos trinta anos era doutor
Não demoraria, três anos mais tarde
Se tornaria escritor
Assim, surgia “A Filosofia da 
Liberdade”
O livro motor de nossa a nossa 
comunidade
Descorre Steiner com grande 
responsabilidade
Sobre arte, ciência e espiritualidade

Desejava ele que a humanidade
Iluminasse o pensamento
Aquecesse o sentimento
Para que na ação, o movimento
Com a correta intenção
Causasse uma importante 

transformação:
Que cada um desse mais atenção 
Ao próximo do que a si mesmo.

Steiner foi um mestre incansável
Um ser inclassificável
Muitos desafios ele superou
Até uma grande guerra ele vivenciou
E o verdadeiro saber ele aprofundou
Para todos nós...
Inestimável herança ele deixou:
Na arquitetura, na agricultura, 
Na medicina, na pedagogia, 
No trabalho social, na filosofia,
Nas artes e na euritmia
Eis que nascia a Antroposofia!

E, sendo assim, quem dirá
Que no fatídico dia
Trinta de março de 1925
Em Dornach, na Suíça
Aos sessenta e quatro anos
Esse ser humano solar falecia?
E como poderia? 
Pois que a sua obra tão viva
Ressoa em cada um de nós,
Pois que o ideal de sua vida,
O Rudolf Steiner, estrela guia,
Jamais se apagaria. 

27/02/2018
Grazielle Russo




